
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

 

Møtested: Fjernmøte - Teams    

Møtedato: 22.02.2023  

Varighet: 12.00 – 14.15 

 

Møteleder:  Ronny Berg 

Sekretær:  Inger Johansen 

Audun Haugan 

 

Faste medlemmer     Varamedlemmer 

 

Ronny Berg (leder)  Frp   Terje Hansen    FrP 

        Charlotte Espejord  FrP 

        Per-Inge Søreng   KrF 

 

Toril B. Kåven (nestleder) NKF   Maylen Berg    NKF 

 

Knut Werner Hansen  Ap   Sidsel Haldorsen   Ap 

        Gunda Johansen   Ap 

        Arne Bergland   Ap 

 

Håvard Kyvik Gulliksen H   Gro Marie Nilsen    H 

        Helge Schjølberg   H 

 

Tyra V. Mannsverk   Uavhengig  Bjørn Fermann    SV 

        Silja Støyva Arvola  Uavhengig 

 

Fra utvalget møtte: 

 

Ronny Berg   Fast medlem 

Toril B. Kåven   Fast medlem 

Knut Werner Hansen  Fast medlem 

Tyra Mannsverk   Fast medlem 

Håvard Kyvik Gulliksen  Fast medlem 

 

Forfall: 

 

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte: 

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen – under sak 08/2023 

Fylkesdirektør Troms Camilla Bjørn - under sak 08/2023 

Fylkesordfører Tarjei Jensen Bech 
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Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen. 

Revisor Kristin Bakke 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Daglig leder Inger Johansen 

Seniorrådgiver Audun Haugan 

 

Fra VETAKS (settesekretariat) møtte: 

Rådgiver Anja Ottervang Homleid under sak 12/2023 

Seniorrådgiver Rune Johansen under sak 12/2023 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 

Behandlede saker: 

 

Saknr Tittel U.off. 

07/2023 Godkjenning av protokollen fra møtet 25.01.2023  

08/2023 Undersøkelsessak om anskaffelse av MS Hollendaren - rapport  

09/2023 Rapportering fra revisor - interimsfasen  

10/2023 Bestilling eierskapskontroll Nordnorsk Filmsenter AS  

11/2023 Valg av revisjonsordning for de nye fylkeskommunene  

12/2023 Valg av sekretariatsordning for de nye fylkeskommunene  

13/2023 Referatsaker  

14/2023 Eventuelt  
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Sak 07/2023 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 25.01.2023 

 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 25.01.2023 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 25.01.2023 godkjennes. 

 

 

Sak 08/2023 

UNDERSØKELSESSAK OM ANSKAFFELSE AV MS HOLLENDAREN – RAPPORT 

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling.   

 

Behandling: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor gjennomgikk rapporten og dens konklusjoner. 

Fylkesrådsleder fikk ordet til utfyllende kommentarer til rapporten.  

 

Medlem Hansen fremmet slikt forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak: 

 

1. Fylkestinget viser til rapport fra KomRev Nord IKS av 08.02.2023 – Anskaffelse av MS 

Hollendaren. Fylkestinget vil slå fast at saken er kompleks. Den startet i tidligere 

Finnmark fylkeskommune med første politiske vedtak i fylkestingsak 29/18 og ble 

videreført til Troms og Finnmark fylkeskommune, med første politiske vedtak i 

fylkesrådssak 210/20. I Troms og Finnmark fylkeskommune har den vært behandlet av to 

fylkesråder og to fylkesråd. 

 

Etter fylkestingets oppfatning er rapporten grundig og svarer på den bestilling som ble 

gjort av fylkestinget og kontrollutvalget. 

 

2. Fylkestinget viser til revisors konklusjoner og vurderinger i rapportens pkt.8, sålydende: 

 

«Kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren lå hos Troms og 

Finnmark fylkesting. Det var ikke politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune å 

anskaffe MS Hollendaren til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke gitt tilstrekkelig 

informasjon til fylkestinget om anskaffelsen av ny hurtigbåt til kr 83,5 millioner. 

Fylkesrådet har ikke sikret at bevilgning til å anskaffe ny hurtigbåt har skjedd i tråd 

med regelverket. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fått kompetanse og myndighet 
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fra fylkestinget til å treffe vedtak i hastesaker, og avgjørelse i medhold av 

bestemmelsen anses som at fylkestinget selv har tatt avgjørelsen. Mangel på 

saksutredninger og politisk forankring av investeringen er grunnlaget for at revisor 

finner at fylkesrådet ikke hadde myndighet og kompetanse til å vedta anskaffelse av 

MS Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20.» 

 

og pkt. 9, sålydende: 

 

«På tidspunktet Bareboat-avtale og endringsordre ble signert forelå det ikke vedtatt 

kostnadsramme til driftskostnader. Fylkesrådet hadde på det grunnlag ikke 

kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS Hollendaren. 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til fylkestinget 

om de driftsmessige konsekvensene av å gjøre anskaffelse av ny hurtigbåt.» 

 

Fylkestinget sier seg enig i dette. Rapporten viser at sak om kjøp av båt og finansiering 

av MS Hollendaren, ikke har blitt lagt fram for fylkestinget til behandling på korrekt 

måte, verken i tidligere Finnmark fylkeskommune, eller i Troms og Finnmark 

fylkeskommune.  

 

3. Fylkestinget konstaterer at rapporten synliggjør en nærmest sammenhengende rekke av 

kritikkverdige forhold, fra starten i tidligere Finnmark fylkeskommune og videre inn i 

den nye fylkeskommunen. Noe av det som skjedde kan muligens tilskrives overgangsfasen 

ved sammenslåingen av fylkeskommunene. 

 

Fylkestinget konstaterer i den sammenheng at demokratiske spilleregler har blitt 

tilsidesatt, ved at viktige beslutninger har blitt tatt administrativt uten nødvendig politisk 

forankring. Samtidig er den underkommunikasjon som har skjedd fra fylkesrådet til 

fylkestinget etter at feilene ble oppdaget, i strid med reglene for en korrekt og åpen 

beslutningsprosess. En prosess hvor fylkestinget skal inviteres til å ta et informert 

standpunkt i saken.  

 

4. Fylkestinget vil slå fast at det er avgjørende i enhver politisk styrt organisasjon at 

samspillet mellom politisk og administrativt nivå er basert på tillit, fortrolighet og 

kvalitet i alle ledd.  

 

Fylkestinget viser til at fylkesrådsleder i sitt tilsvar til rapporten har redegjort for sitt syn 

på det som har skjedd. I svaret er det og redegjort for hvilke tiltak som er, og vil bli 

iverksatt for å forbedre sentrale rutiner. 

 

Fylkestinget forutsetter ut fra dette fylkesrådet sørger for at saker er tilstrekkelig utredet 

før vedtak treffes og at fylkesrådet ivaretar sin informasjonsplikt overfor fylkestinget. 

 

5. Fylkestinget forutsetter videre at ovenstående blir fulgt opp også etter delingen av 

dagens fylkeskommune. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 



5 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår fylkestinget til å treffe følgende vedtak: 

 

1. Fylkestinget viser til rapport fra KomRev Nord IKS av 08.02.2023 – Anskaffelse av MS 

Hollendaren. Fylkestinget vil slå fast at saken er kompleks. Den startet i tidligere Finnmark 

fylkeskommune med første politiske vedtak i fylkestingsak 29/18 og ble videreført til 

Troms og Finnmark fylkeskommune, med første politiske vedtak i fylkesrådssak 210/20. I 

Troms og Finnmark fylkeskommune har den vært behandlet av to fylkesråder og to 

fylkesråd. 

 

Etter fylkestingets oppfatning er rapporten grundig og svarer på den bestilling som ble gjort 

av fylkestinget og kontrollutvalget. 

 

2. Fylkestinget viser til revisors konklusjoner og vurderinger i rapportens pkt.8, sålydende: 

 

«Kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren lå hos Troms 

og Finnmark fylkesting. Det var ikke politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune å 

anskaffe MS Hollendaren til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke gitt tilstrekkelig 

informasjon til fylkestinget om anskaffelsen av ny hurtigbåt til kr 83,5 millioner. 

Fylkesrådet har ikke sikret at bevilgning til å anskaffe ny hurtigbåt har skjedd i tråd 

med regelverket. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fått kompetanse og 

myndighet fra fylkestinget til å treffe vedtak i hastesaker, og avgjørelse i medhold av 

bestemmelsen anses som at fylkestinget selv har tatt avgjørelsen. Mangel på 

saksutredninger og politisk forankring av investeringen er grunnlaget for at revisor 

finner at fylkesrådet ikke hadde myndighet og kompetanse til å vedta anskaffelse av 

MS Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20.» 

 

og pkt. 9, sålydende: 

 

«På tidspunktet Bareboat-avtale og endringsordre ble signert forelå det ikke vedtatt 

kostnadsramme til driftskostnader. Fylkesrådet hadde på det grunnlag ikke 

kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS Hollendaren. 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til 

fylkestinget om de driftsmessige konsekvensene av å gjøre anskaffelse av ny 

hurtigbåt.» 

 

Fylkestinget sier seg enig i dette. Rapporten viser at sak om kjøp av båt og finansiering av 

MS Hollendaren, ikke har blitt lagt fram for fylkestinget til behandling på korrekt måte, 

verken i tidligere Finnmark fylkeskommune, eller i Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

3. Fylkestinget konstaterer at rapporten synliggjør en nærmest sammenhengende rekke av 

kritikkverdige forhold, fra starten i tidligere Finnmark fylkeskommune og videre inn i den 

nye fylkeskommunen. Noe av det som skjedde kan muligens tilskrives overgangsfasen ved 

sammenslåingen av fylkeskommunene. 

 

Fylkestinget konstaterer i den sammenheng at demokratiske spilleregler har blitt tilsidesatt, 

ved at viktige beslutninger har blitt tatt administrativt uten nødvendig politisk forankring. 

Samtidig er den underkommunikasjon som har skjedd fra fylkesrådet til fylkestinget etter at 

feilene ble oppdaget, i strid med reglene for en korrekt og åpen beslutningsprosess. En 
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prosess hvor fylkestinget skal inviteres til å ta et informert standpunkt i saken.  

 

4. Fylkestinget vil slå fast at det er avgjørende i enhver politisk styrt organisasjon at 

samspillet mellom politisk og administrativt nivå er basert på tillit, fortrolighet og kvalitet i 

alle ledd.  

 

Fylkestinget viser til at fylkesrådsleder i sitt tilsvar til rapporten har redegjort for sitt syn på 

det som har skjedd. I svaret er det og redegjort for hvilke tiltak som er, og vil bli iverksatt 

for å forbedre sentrale rutiner. 

 

Fylkestinget forutsetter ut fra dette fylkesrådet sørger for at saker er tilstrekkelig utredet før 

vedtak treffes og at fylkesrådet ivaretar sin informasjonsplikt overfor fylkestinget. 

 

5. Fylkestinget forutsetter videre at ovenstående blir fulgt opp også etter delingen av dagens 

fylkeskommune. 

 

 

Utskrift av vedtak sendt 23.02.2023 til: 

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 

 

 

Sak 09/2023 

RAPPORTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimsfasen til orientering.  

 

Behandling: 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Bendiksen og revisor Bakke orienterte fra 

interimsrevisjonen. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimsfasen til orientering.  

 

 

Sak 10/2023 

BESTILLING EIERSKAPSKONTROLL I NORDNORSK FILMSENTER AS 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Nordnorsk Filmsenter AS i samsvar med 

bestillingsskjema datert 15.02.2023.  

 

Behandling: 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Nordnorsk Filmsenter AS i samsvar med 

bestillingsskjema datert 15.02.2023.  

 

 

Utskrift av vedtak sendt 23.02.2023 til: 

- oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

 

 

Sak 11/2023 

VALG AV REVISJONSORDNING FOR DE NYE FYLKESKOMMUNENE  

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune oversender saken til fylkestinget med 

følgende innstilling til vedtak: 

  

1. Troms fylkeskommune søker deltakelse i KomRev NORD IKS. 

2. Finnmark Fylkeskommune søker deltakelse i KomRev NORD IKS. 

3. Fylkestinget ber fylkesrådsleder sette i verk nødvendige tiltak for å melde Troms 

fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune inn i selskapet med virkning fra 1.1.2024. 

4. Forslag til ny samarbeidsavtale med kostnader legges frem for fylkestinget til endelig 

godkjennelse. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune oversender saken til fylkestinget med 

følgende innstilling til vedtak: 

  

1. Troms fylkeskommune søker deltakelse i KomRev NORD IKS. 

2. Finnmark Fylkeskommune søker deltakelse i KomRev NORD IKS. 

3. Fylkestinget ber fylkesrådsleder sette i verk nødvendige tiltak for å melde Troms 

fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune inn i selskapet med virkning fra 1.1.2024. 

4. Forslag til ny samarbeidsavtale med kostnader legges frem for fylkestinget til endelig 

godkjennelse. 

 

 

Utskrift av vedtak sendt 23.02.2023 til: 

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 
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Sak 12/2023 

VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR DE NYE FYLKESKOMMUNENE 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune:  
 

• Det velges fortsatt offentlig interkommunal sekretariatsordning for Troms 

fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.  

 

• K-Sekretariatet IKS velges som kontrollutvalgssekretariat for Troms fylkeskommune fra 

01.01.2024. Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel i selskapet søkes overført til 

nye Troms fylkeskommune fra 1.1.2024 (jfr. lov om interkommunale selskaper § 26).  

 

• Kontrollutvalgan KO velges som kontrollutvalgssekretariat for Finnmark 

fylkeskommune fra 01.01.2024 under forutsetning om tilslutning fra øvrige deltakere i 

oppgavefellesskapet.  

 

• Fylkesdirektøren bes om å følge opp vedtaket, og sørge for inngåelse av nødvendige 

avtaler.  

 

Behandling: 

 

K-Sekretariatet IKS fratrådte under behandlingen av saken og rådgiver Anja Ottervang Homleid 

og seniorrådgiver Rune Johansen fra VETAKS – som settesekretariat - deltok under 

behandlingen 

 

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalgets innstilling til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune: 

 

1. Det velges fortsatt offentlig interkommunal sekretariatsordning for Troms 

fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.  

 

2. K-sekretariatet IKS velges som kontrollutvalgssekretariat for Troms fylkeskommune 

fra 01.01.2024. Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel i selskapet søkes 

overført til nye Troms fylkeskommune fra 1.1.2024 (jfr. lov om interkommunale 

selskaper § 26).  

 

3. Kontrollutvalgan KO velges som kontrollutvalgssekretariat for Finnmark 

fylkeskommune fra 01.01.2024 under forutsetning om tilslutning fra øvrige deltakere 

i oppgavefellesskapet.  

 

4. Fylkesdirektørene i Troms og Finnmark fylkeskommune bes om å følge opp vedtaket, 

og sørge for inngåelse av nødvendige avtaler.» 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets innstilling til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune: 

 

1. Det velges fortsatt offentlig interkommunal sekretariatsordning for Troms fylkeskommune 

og Finnmark fylkeskommune.  

 

2. K-sekretariatet IKS velges som kontrollutvalgssekretariat for Troms fylkeskommune fra 

01.01.2024. Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel i selskapet søkes overført til 

nye Troms fylkeskommune fra 1.1.2024 (jfr. lov om interkommunale selskaper § 26).  

 

3. Kontrollutvalgan KO velges som kontrollutvalgssekretariat for Finnmark fylkeskommune 

fra 01.01.2024 under forutsetning om tilslutning fra øvrige deltakere i oppgavefellesskapet.  

 

4. Fylkesdirektørene i Troms og Finnmark fylkeskommune bes om å følge opp vedtaket, og 

sørge for inngåelse av nødvendige avtaler. 

 

 

Utskrift av vedtak sendt 23.02.2023 til: 

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 

 

 

Sak 13/2023 

REFERATSAKER 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Referert: 

 

A. REPRESENTANTSKAPSMØTE I K-SEKRETARIATET IKS  

- Brev av 24.01.2023 fra K-Sekretariatet IKS 

 

B.  VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV 

NORD 

- Brev av 09.02.2023 fra KomRev Nord IKS  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  
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Sak 14/2023 

EVENTUELT 

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Intet til behandling.  


